
Bestyrelsens forslag (1 - 10) til ændring af
Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Forslag 1
Nuværende ordlyd:
Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Ændring:
Avlsprogram for avl af New Forest Ponyer i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Argumentation:
Fødevareministeriet kræver præcision af hvad der er foreningens avlsprogram

Forslag 2
Ny §1, der består af foreningens racebeskrivelse, og efterfølgende korrigere nr. på
resterende  §

Ændring
§1 Racebeskrivelse for New Forest Ponyer i Danmark:

Størrelse: Max. 148 cm.

Farve: Alle farver undtagen brogede (ingen aftegn med lyserød underhud bag hovedet og
over øverste bøjelige led i forknæ og has). Ponyer med glas- eller ringøje kan ikke
accepteres.

Beskrivelse:

Type: Harmonisk, velproportioneret pony af ridemodel, med masse, med rejsning og
udstråling. God dybde og god bredde.

Hoved og hals: Hovedet skal være velansat, kønt, udtryksfuldt og med ponykarakter. Relativt
stort hoved kan accepteres. Forholdsvis langt mellem øjnene, som er store, rolige og klare
(bred pande) og ret store ganacher, god plads mellem ganacherne. Lige næseryg. Hovedet
velforenet med en middellang velansat hals; med god overlinie og god nakke. Lidt kort
underlinie accepteres.

Krop: Lang, passende skrå, men først og fremmest velfungerende skulder med stor frihed.
Velmarkeret manke med jævn overgang til ryggen. Stærk ryg med smidigt lændeparti.
Muskuløst, svagt hældende kryds. Muskuløse lår med god lårdybde. Velansat hale.



Ben: Passende føre, korrekt stillede, stærke og tørre lemmer.

Lange muskuløse underarme, korte, flade piber og velmarkerede led. Velformede hove af
god hovkvalitet.

Bevægelse: Regelmæssig, taktfast, smidig og elastisk bevægelse i såvel skridt, trav som
galop, med god indundergribende bagpart. Elasticitet, bæring, takt og balance er værdsat.

Karakter: Godt temperament, lærevillig og udholdende.Racepræget skal bevares.

Avlsmål: New Forest ponyen ønskes harmonisk og velproportioneret. Elegance i
kombination med et godt ponypræg, giver New Forest ponyen stor udstråling. New Forest
ponyen er fra naturens hånd robust og stærk. Målet er et eksteriør og fundament, der giver
grundlag for optimal holdbarhed og bevægelse. New Forest ponyen skal være velrejst, med
et godt sadelleje, korrekte ledvinkler og smidig, taktfast bevægelse. Hvilket giver det bedst
tænkelige grundlag for ridning og kørsel, til såvel fritids- som konkurrencebrug.
Temperamentet hos ponyerne er altafgørende, de ønskes føjelige og nervefaste, så de let
og sikkert kan håndteres af børn. Samtidig er det vigtigt, at de har arbejdslyst, mod og vilje til
at udføre mere krævende opgaver.

Argumentation
Det er nødvendigt at vores avlsprogram indeholder en racebeskrivelse. Vi er forpligtede til at
fastholde racen ud fra principper for den oprindelige stambog.

Der er ikke lavet om på ordlyden fra vores tidligere racebeskrivelse

Forslag 3
Nuværende ordlyd:
§1 stk. 6 Der er obligatorisk mærkning for alle danskfødte føl, og endelig registrering vil først finde
sted efter chipmærkning.

Ved indberetning af føl til SEGES efter den 15. juni 2015 gives samtykke af indberetteren til, at data,
der ved følanmeldelsen registreres om hesten, frit kan benyttes samt at senere registrerede data,
såsom røntgendata på de enkelte individer, kan anvendes af SEGES.

Ændring
§1 stk. 6: Der er obligatorisk mærkning for alle danskfødte føl, og endelig registrering vil først finde
sted efter chipmærkning. Registreringen finder sted efter gældende regler fra ”Landsudvalget for
hestes generelle regelsæt for stambogsføring”.

Ved indberetning af føl til SEGES efter den 15. juni 2015 gives samtykke af indberetteren til, at data,
der ved følanmeldelsen registreres om hesten, frit kan benyttes samt at senere registrerede data, det
drejer sig blandt andet om røntgendata på de enkelte individer, kan anvendes af SEGES.

Argumentation:
1. Vi er ansvarlige for registreringen af New Forest Ponyer i vores geografiske område, men
vi har ”ansat” SEGES til det efter deres regler, så ved områder vi ikke berører i vores regler,
skal vi henvise til, hvad vi så gør.



2. Præcision af at der registreres andet end røntgendata

Forslag 4
Nuværende ordlyd:
§1 stk. 7 Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrættere indenfor EU.

Ændring:
§1 stk. 7 Der må ikke forekomme forskelsbehandling af avlere indenfor EU.

Argumentation:
Det tydeliggøres, at der er tale om føllets geografiske fødselssted og ikke hvor det er opvokset.

Forslag 5
Nuværende ordlyd:

§ 8. Alle hingste, der ikke har avlsgodkendelse og som ønskes anvendt i avlen, skal forinden
fremstilles til godkendelse af Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmarks kåringskommission til
hingstekåring, som afholdes i februar/marts.

Importerede hingste, der er dokumenterede renavlede og som opfylder kravene for at komme i
hovedafsnittet, kan stilles til kåring. Hingste der har opnået avlsgodkendelse eller kåring ved et andet
EU-lands New Forest kåring kan optages på Den Danske Hingsteliste, hvis ejeren søger
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark herom, inden hingsten benyttes til bedækning.

Ændring
§ 8. Alle hingste, der ikke har avlsgodkendelse og som ønskes anvendt i avlen, skal forinden
fremstilles til godkendelse af Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmarks kåringskommission til
hingstekåring, som afholdes i februar/marts.

Importerede hingste, der er dokumenterede renavlede og som opfylder kravene for at komme i
hovedafsnittet, kan stilles til kåring. Hingste, der har opnået avlsgodkendelse eller kåring ved et andet
EU-anerkendt New Forest avlsforbund eller i moderforbundet i UK kan optages på Den Danske
Hingsteliste, hvis ejeren anmoder Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark herom, inden
hingsten benyttes til bedækning.

Argumentation
Vi ønsker at sikre, at det kun er andre anerkendte forbunds hingste, vi godkender – også for at sikre
”pirat”-forbunds hingste ikke godkendes til avl.

Forslag 6
Nuværende ordlyd:
§ 11. Stk. 3 Såfremt en hingst ikke kan fremstilles rettidigt til materialprøve pga. sygdom eller hvis



hingsten bliver skadet under prøven, så den ikke kan fuldføre, er det en forudsætning for evt.
meddelelse af dispensation, at der foreligger en dyrlægeattest.

Ændring
Stk. 3 Såfremt en hingst ikke kan fremstilles rettidigt til materialprøve pga. sygdom eller hvis hingsten
bliver skadet under prøven, så den ikke kan fuldføre, er det en forudsætning for evt. meddelelse af
dispensation til fortsat at virke i avlen, at der foreligger en dyrlægeattest. Længden på dispensationen
besluttes af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde..

Argumentation:
Den nuværende ordlyd er uklar i hvad dispensationen omhandler.

Forslag 7
Nuværende ordlyd
§ 14. Stk. 2 Arvelige sygdomme.
Procedure for undersøgelse af hingste, der er mistænkt for at være bærer af arvelige sygdomme.
Bestyrelsen kan kræve en avlsgodkendt hingst underkastet en uvildig undersøgelse, såfremt der er
begrundet mistanke om at den har, eller er bærer af alvorlige gendefekter.

Såfremt det, ved den nævnte undersøgelse godtgøres, at der er risiko for at hingsten videregiver
alvorlige gendefekter kan bestyrelsen i samråd med kåringskommissionen afkåre hingsten.

Ændring
§ 14. Stk. 2 Arvelige sygdomme.

Procedure for undersøgelse af hingste, der er mistænkt for at være bærer af arvelige sygdomme.
Bestyrelsen kan kræve en avlsgodkendt hingst underkastet en uvildig undersøgelse, såfremt der er
begrundet mistanke om at den har, eller er bærer af alvorlige gendefekter.

Såfremt det, ved den nævnte undersøgelse fastslås, at der er risiko for at hingsten videregiver
alvorlige gendefekter kan bestyrelsen i samråd med kåringskommissionen afkåre hingsten.

Argumentation
Ordpræcision

Forslag 8
Nuværende ordlyd
§ 16. Kårede hingste kan opnå afkomspræmiering efter nedenstående retningslinjer. Der skal stilles
min. 10 stk. registreret afkom.

Ændring
§ 16. Kårede hingste kan opnå afkomspræmiering efter nedenstående retningslinjer. Samlingen skal
bestå af mindst 5 stk. registreret afkom, hopper, hingste eller vallakker på 2 år eller derover.
Herudover kan 1-års plage og føl indgå.



Argumentation
Det er desværre de færreste hingste der får afkom nok til at stille til en afkomspræmiering efter de
nugældende regler. Vi ønsker at gøre det muligt for flere hingste, hvilket også ligger op ad
Landsudvalgets regler for afkomspræmiering.

Forslag 9
Nuværende ordlyd:
§ 19. Kårede hopper kan opnå afkomspræmiering efter nedenstående retningslinjer. Der skal stilles
min. 5 stk. registreret afkom

Ændring
§ 19. Kårede hopper kan opnå afkomspræmiering efter nedenstående retningslinjer. Samlingen skal
bestå af mindst 3 stk. registreret afkom, hopper, hingste eller vallakker på 2 år eller derover.
Herudover kan 1-års plage og føl indgå.

Argumentation
Samme som for hingste under forslag 8.

Forslag 10
Nuværende ordlyd:
§ 10. Kåringskommissionen tildeler hingsten 9 karakterer for eksteriør og bevægelse. Desuden gives
én karakter for helhed.

En DSA springdommer bedømmer hingstene i løs springning og tildeler to karakterer for dette. Den
første karakter gives for teknik, den anden for kapacitet.

Hingsten opnår avlsgodkendelse / kåring hvis følgende kriterier er opfyldt:

• Minimum 67 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer

• Ingen delkarakter under 6

• Minimum 7 i type

• Minimum 8 i helhed

Ovenstående gælder for hingste, der stilles til avlsgodkendelse / kåring i 2006 eller senere.

Under fremvisning på fast bund samt løs i ridehuset må hingsten ikke bære bandager, gamacher,
klokker eller lignende. Hingsten må under løsspringningen bære gamacher og/eller klokker, disse skal
tages af umiddelbart efter løsspringningen og før hingsten vises løs.

Samt



§ 11. Året efter 3 års hingste, og samme år 4 års hingste og ældre hingste uden materialprøve er
tildelt avlsgodkendelse, skal hingsten møde til en af bestyrelsen fastsat 1-dags materialprøve, som er
godkendt af SEGES og Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark.

Under materialprøven vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer mv. i spring, løsspringning, dressur,
under udholdenhedsprøven og ved dyrlægekontrollen blive vurderet.

Prøven indeholder en fremmedryttertest og en bedømmelse af en DSA dressur og en DSA
springdommer, som vurderer hingstens kvaliteter. Hingsten vil opnå delkarakterer og en samlet
karakter. For at bestå materialprøven skal hingsten minimum opnå 700 i samlet karakter og ingen
delkarakterer under 5.

Hingsteholderen kan vælge at hingsten i stedet aflægger en stationsafprøvning i et af de andre
forbund. Ansøgning om dette skal sendes til foreningens hovedbestyrelse, der vurderer om
afprøvningen har minimum samme eller højere niveau end den godkendte 1-dags materialeprøve.
Hvis foreningens hovedbestyrelse vurdere, dette er tilfældet, kan hingsten i stedet aflægge denne
prøve.

Hingste, der ikke består materialprøven, kan stille til fornyet prøve(r), men må ikke benyttes i avlen,
før prøven er godkendt og hingsten er stillet til endelig kåring og her har opnået endelig kåring.

Ændring
§ 10. Kåringskommissionen tildeler hingsten 9 karakterer for eksteriør og bevægelse. Desuden gives
én karakter for helhed.

En DRF-spring championatsdommer eller en exam. berider bedømmer hingstene i løsspringning og
tildeler to karakterer for dette. Den første karakter gives for tek

ik, den anden for kapacitet.

Hingsten opnår avlsgodkendelse / kåring hvis følgende kriterier er opfyldt:

• Minimum 67 sammenlagt af de 9 eksteriør-gangartskarakterer

• Ingen delkarakter under 6

• Minimum 7 i type

• Minimum 8 i helhed

Ovenstående gælder for hingste, der stilles til avlsgodkendelse / kåring i 2006 eller senere.

Under fremvisning på fast bund samt løs i ridehuset må hingsten ikke bære bandager, gamacher,
klokker eller lignende. Hingsten må under løsspringningen bære gamacher og/eller klokker, disse skal
tages af umiddelbart efter løsspringningen og før hingsten vises løs.

Samt.

§ 11. Året efter 3 års hingste, og samme år 4 års hingste og ældre hingste uden materialprøve er
tildelt avlsgodkendelse, skal hingsten møde til en af bestyrelsen fastsat 1-dags materialprøve, som er
godkendt af SEGES og Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark.



Under materialprøven vil hingstens kapacitet, ridelighed, manerer mv. i spring, løsspringning, dressur,
under udholdenhedsprøven og ved dyrlægekontrollen blive vurderet.

Prøven indeholder en fremmedryttertest og en bedømmelse af en DRF-dressur championatsdommer
og en DRF-spring championatsdommer, som vurderer hingstens kvaliteter. Hingsten vil opnå
delkarakterer og en samlet karakter. For at bestå materialprøven skal hingsten minimum opnå 700 i
samlet karakter og ingen delkarakterer under 5.

Hingsteholderen kan vælge at hingsten i stedet aflægger en stationsafprøvning i et af de andre
forbund. Ansøgning om dette skal sendes til foreningens hovedbestyrelse, der vurderer om
afprøvningen har minimum samme eller højere niveau end den godkendte 1-dags materialeprøve.
Hvis foreningens hovedbestyrelse vurdere, dette er tilfældet, kan hingsten i stedet aflægge denne
prøve.

Hingste, der ikke består materialprøven, kan stille til fornyet prøve(r), men må ikke benyttes i avlen,
før prøven er godkendt og hingsten er stillet til endelig kåring og her har opnået endelig kåring.

Argumentation
Der findes ikke DSA-dommere mere


